
CZĘŚĆ 1: KIERUJ I CHROŃ

WSTĘP:
Balustrady/ Bariery są zaprojektowane tak, aby pojazdy nie wjeżdżały w niebezpieczne miejsca lub poza 
wyznaczone granice. Minimalizują uszkodzenia, utrzymując nas w strefie bezpieczeństwa. Ale nie tylko autostrada 
jest miejscem gdzie potrzebujemy balustrad/barier. 



PART 2: PROXIMITY

INTRODUCTION
Have you ever met someone that later you wish you’d never met? Is there a person you wish your husband, wife, son, or 
daughter had never met? Sometimes people are our greatest regrets because they influence us to ignore our guardrails 
and step into the danger zone.

DISCUSSION QUESTIONS

1.     Who is someone in your life that has stood by you in good times and bad?

2.     Talk about a time when you saw someone suffer because of his or her relationships. What happened?

3.     Read Proverbs 13:20. Who is a person in your life whose wisdom you rely on? In what ways have you seen his or her 
wisdom rub off on you over time?

4.     During the message, Andy said, “Judgmental is when I draw a harsh conclusion about you. Good judgment is when 
I draw conclusions about myself based on wisdom.” To what extent has not wanting to be judgmental drawn you 
into unhealthy relationships in the past? How do Andy’s definitions of judgmental and good judgment change your 
perspective?

5.     During the message, Andy said, “Friends can be dangerous. And danger requires guardrails. You need to establish a 
standard that informs your conscience.” In what area of your life do you need to establish a standard? What first step 
could you take in establishing that standard? 

6.     Do you have a relationship that could benefit from guardrails? What can you do to begin to establish guardrails? 
What obstacles will you have to overcome? How can this group support you?

MOVING FORWARD
Friends influence the direction and quality of your life. Is your core group moving in the direction you want your life to 
move? Can you be yourself with that core group or do you have to pretend you are someone you’re not? Do you often feel 
pressure to compromise? If so, it’s time to establish some relational guardrails.

CHANGING YOUR MIND 
Walk with the wise and become wise,
    for a companion of fools suffers harm.
Proverbs 13:20

PYTANIA DO DYSKUSJI

1 Czy kiedykolwiek myślałeś/aś o wyznaczaniu granic, barier w swoim życiu? 
Jeśli tak to w jaki sposób?

2 Podczas wstępu było powiedziane „ Nie tylko autostrada jest miejscem gdzie 
potrzebujemy balustrad…” Być może nie żałował/a byś wielu rzeczy gdybyś miał/a wyznaczone osobiste bariery 
w swoim życiu.  Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Jeśli tak chciał/a byś się podzielić historią z Twojego życia 
gdzie zabrakło tych wyznaczonych barier?     

3 Wymieniono cztery obszary, w których wyznaczenie barier byłoby pomocne: finanse, związki, moralność oraz 
obszar zawodowy.  Czy jesteś w stanie podać przykład z wyżej wymienionych obszarów gdzie bariery powinny być 
wyznaczone?    

4 Czy zgadzasz się, że kultura społeczeństwa nie ceni koncepcji „wyznaczania barier” i krytykuje tych, którzy 
próbują żyć w strefie bezpieczeństwa? Dlaczego tak/ dlaczego nie? Czy byłeś/aś kiedykolwiek krytykowana za 
wyznaczanie standardów lub wyznaczanie barier?    

5 Jaka była Twoja początkowa reakcja na to co było określone jako „ zasada Billego Grahama” ? Myślisz, że to jest 
dobry pomysł? Czy to nie jest zbyt ekstremalne/ skrajne? Jak Ty to widzisz?   

6 Przeczytaj Efezjan 5:15- 18. Do którego sposobu życia jesteś bardziej skłonny się porównać: nieuważny czy 
ostrożny? W jakich obszarach Twojego życia najbardziej skorzystałbyś/a z wyznaczenia barier?  

IDĄC NAPRZÓD
Odsuwając się od tego, co może cię skrzywdzić, idź w kierunku Tego, który cię kocha. Bóg nie próbuje powstrzymać cię przed czymś; 
przyciąga cię do kogoś- samego siebie. Przygotuj się na przyszły tydzień, poświęć trochę czasu na rozmyślanie o tym, gdzie powinieneś/aś 
wyznaczyć nowe bariery lub przemyśleć te, które masz obecnie. 
   
ZMIENIAJ UMYSŁ
„Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie 
nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha, „ Efezjan 
5: 15-18


